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De Bibliotheek aan den IJssel stimuleert, faciliteert en ondersteunt de persoonlijke ontwikkeling 
van de inwoners van Capelle en Krimpen aan den IJssel door in te zetten op een leven lang lezen, 
een leven lang leren en digitaal meedoen.

Dat is onze missie. Een missie waar ik volledig achtersta en die gelukkig niet alleen op papier staat, maar 
dag in, dag uit in de praktijk wordt gebracht. Ook in 2021, het jaar waarin ik Conny Reijngoudt-Zonderop 
opvolgde en we haar hebben uitgezwaaid met een feestelijke afscheidsreceptie, hebben we ons als 
Bibliotheek aan den IJssel van onze beste kant laten zien.  

Ik ben trots op alle medewerkers, betaald en onbetaald, die zich voor het tweede jaar op rij flexibel 
hebben moeten tonen. Ondanks beperkende coronamatregelen waren zij er voor de inwoners van 
Capelle en Krimpen. Zo hebben we onze diensten ook telefonisch en online aangeboden en nieuwe 
activiteiten als de Taalwandeling in het leven geroepen. En al waren de scholen niet het hele jaar open, 
toch hebben we nieuwe locaties kunnen toevoegen aan ons de Bibliotheek op school-portfolio. 
Daarnaast zijn er mooie projecten gerealiseerd, zoals een prachtige fototentoonstelling om het Jaar van 
de vrijwilliger luister bij te zetten en hebben we een ‘Voorleesverrassingsochtend’ in het Streekmuseum 
georganiseerd, aansluitend op de Nationale Voorleeslunch/Ouderendag. 

Gesteund door onder andere de gemeenten werken we onvermoeibaar aan het vergroten van de 
leesvaardigheid bij kinderen van 0 tot 12 jaar, het bestrijden van laagtaalvaardigheid en het (digitaal) 
kunnen meedoen in de maatschappij.  
We zijn en blijven volop in ontwikkeling. Wat we in 2021 allemaal bereikt hebben, lees je in dit 
jaarverslag. Veel leesplezier! 

Dionne Dinkhuijsen, directeur-bestuurder
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6 november
Invoering 

mondkapjesplicht

6 september
Start met eerste 

NPO ondersteuning

oktober
2  nieuwe 
Digi-Taalpunten 
in Capelle



De coronamaatregelen hadden grote gevolgen voor onze dienstverlening. Tijdens de ruim vier 
maanden durende lockdown aan het begin van het jaar waren onze vestigingen gesloten voor 
bezoekers. Vanaf 20 mei mochten we gelukkig weer met beperkte dienstverlening open. Tijdens 
de tweede lockdown aan het eind van 2021 bleven we open, omdat de Rijksoverheid had bepaald 
dat bibliotheken onder de essentiële dienstverlening vielen.  

Flexibiliteit in coronatijd 
Bibliotheek aan den IJssel bestaat uit de centrumvestigingen in Capelle aan den IJssel en Krimpen aan 
den IJssel. Daarnaast hebben wij in Capelle een Kinderbibliotheek annex Haal- en Brengpunt in de wijk 
’s-Gravenland, een Haal- en Brengpunt in Schollevaar en een Bibliotheek op maat in woon- en zorg-
centrum De Vijverhof.  

Tijdens de lockdown was er de afhaalbibliotheek, en beantwoordden onze medewerkers dagelijks telefo-
nische of digitale vragen van bibliotheekleden, scholen en samenwerkingspartners. Na de versoepelingen 
konden mensen onze IDO-punten en een groot aantal spreekuren weer -coronaproof- bezoeken.  

Afhaalbibliotheek  
Tijdens de eerste lockdown hebben wij onze bibliotheekleden via de afhaalbibliotheek kunnen voorzien 
van boeken, luisterboeken en dvd’s. Zij konden via onze website of telefonisch materialen reserveren en 
op afspraak af komen halen. In Capelle hebben 3.296 leden op deze manier 13.582 materialen geleend 
en in Krimpen 3.016 leden 12.061 materialen.
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Verdere versoepeling  
Na 5 juni werden de coronamaatregelen verder versoepeld. Zo mochten we niet alleen meer bezoekers 
gaan ontvangen, maar ook weer reguliere activiteiten organiseren. We hebben toen onze eerste 
bezoekers onthaald met een ansichtkaart/waardebon ‘Koffie bij je vers geleende boek’. Op de ansicht-
kaart stond een gedicht van collega Cindy Snoeck waarin belicht werd hoe blij we waren dat we weer 
ruimer open mochten. Bij inlevering van de kaart bij restaurant Brownies & downieS (Capelle aan den 
IJssel) of Eetcafé De Crimpenaar (Krimpen aan den IJssel) ontving de klant een gratis kopje koffie. 
Er zijn in totaal 200 kaarten uitgedeeld. 

Openingsuren, leden en uitleningen 
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 9.627
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Ook dit jaar hebben wij weer veel 
dankbaarheid van bezoekers mogen 
ervaren, niet alleen in woorden maar 

ook in kleine attenties, bijvoorbeeld als 
wij hen geholpen hadden met de QR-code 

of gewoon omdat ze de bibliotheek 
weer konden bezoeken.

Regina Oudwater, teamleider
Service & coördinator Personeel

Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) 
Onze nieuwe dienstverlening op het gebied van het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) is in juni van 
start gegaan in de centrum vestigingen Capelle en Krimpen. Net als bij de circa 200 IDO’s elders in het 
land, kunnen mensen hier hulp krijgen bij vragen over het UWV, CJIB, CBR, DUO, SVB of de belasting-
dienst. Als Bibliotheek aan den IJssel hebben wij er, anders dan de meeste bibliotheken, niet voor ge-
kozen om een IDO-spreekuur in het leven te roepen, maar om tijdens de service-uren altijd beschikbaar 
te zijn. Daarom hebben al onze klantenservicemedewerkers de e-training gevolgd. Om te kunnen bepalen 
in welke situatie iemand verkeert en adequaat te kunnen doorverwijzen, volgen bibliotheekmedewerkers 
een e-training van Probiblio. De meeste vragen die gesteld werden gingen over het verkrijgen van een 
QR-code, DigiD en het, maken van vaccinatie-afspraken. Zeker 471 inwoners hebben hiervan gebruik-
gemaakt in de maanden dat wij open waren. 

Bibliotheek aan huis
De Bibliotheek aan huis is een service voor mensen die bijvoorbeeld slecht ter been zijn of vanwege hun 
gezondheid een tijdje niet naar de bibliotheek kunnen komen. In 2021 maakten 13 inwoners van Capelle 
en 5 van Krimpen gebruik van deze dienst. 

Collectie 
In 2021 hebben we dankzij een subsidie van de KB een nieuwe collectie kunnen toevoegen aan onze 
boekenvoorraad. Het gaat om de HipHop in je bieb-collectie, bestemd voor de doelgroep 14- tot 16-
jarigen. De collectie bestaat uit informatieve boeken over bijvoorbeeld vloggen en social media, boeken 
van en over idolen, leesboeken over actuele onderwerpen als MeToo, Black Lives Matter en LHBTIQ en 
de razend populaire mangastrips, Engelstalige Japanse stripboeken. De HipHop collectie is te vinden in 
een aparte kast met een eigen logo. Naast de aanschaf van boeken, hebben we ook activiteiten voor de 
doelgroep georganiseerd.

Op het Lees- en Schrijfplein staan boeken voor taalleerders en anderstalige voorleesboeken. De lees- 
en taalboeken zijn inmiddels allemaal voorzien van een taalniveausticker A1 tot B2. De anderstalige 
prentenboeken staan op taal bij elkaar en worden onder andere gebruikt door de voorlezers van de 
VoorleesExpress. Zij nemen het Nederlandse en het anderstalige boek mee, zodat het boek in beide 
talen kan worden voorgelezen.

“



Top 3 Volwassenen Capelle aan den IJssel Top 3 Volwassenen Krimpen aan den IJssel

Top 3 Jeugd fictie Top 3 Jeugd non-fictie
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Online bezoekers
weten ons steeds 
beter te vinden

ONLINE BIBLIOTHEEK

De Bibliotheek biedt steeds meer diensten online aan. Deze trend 
is in 2020 ingezet en het afgelopen jaar voortgezet. Zo heeft de 
Koninklijke Bibliotheek (KB) haar diensten uitgebreid met online 
cursussen en digitale tijdschriften. Ook buiten de lockdown 
hebben mensen volop gebruikgemaakt van onze digitale diensten.

De online bezoeker
De online bezoeker weet ons steeds beter te vinden. Het aantal leden 
van onze bibliotheek met een online Bibliotheekaccount is dit jaar met 
50% gestegen (luisterboeken en e-books).

Hiermee lijkt de trend die vorig jaar tijdens de lockdown is ingezet 
voortgezet te worden. Samen leenden leden van onze bibliotheek 
28.743 e-books en 9.627 luisterboeken.

Top 10 E-books volwassenen

2021 2020

1.554 actieve accounts 1.038 actieve accounts

Rang Acteur Titel

1 Marja West Onfortuinlijk koekje

2 Jet Vuuren Vluchtweg

3 Robyn Carr Een Kerstmis naar haar hart

4 Kaat de Kock Winter in de B&B

5 Sonja Barend De appel in het paradijs

6 Josie Silver Een dag in december

7 Karen Swan Een Noorse winternacht

8 Lee Child Blauwe maan

9 Daniël Verlaan Ik weet je wachtwoord

10 Claudia Vanzegbroeck Kerst op afstand
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Rang Acteur Titel

1 Hanna Bervoets Alles wat er was

2 Simone Atangana 
Bekono

Confrontaties

3 Harry Mulisch De aanslag

4 Mirjam Mous Boy 7

5 Het superdikke Kidsweek 
moppenboek

6 Herman Koch Het diner

7 Anne Frank Het Achterhuis

8 John Flanagan De ruïnes van Gorlan

9 Marieke Nijkamp 54 minuten

10 Jef Kinney Een hondenleven

Top 10 E-books jeugd De online diensten van de KB 
De online Bibliotheek van de KB heeft begin 2021 haar diensten uit-
gebreid met de TijdschriftenBieb en een aanbod met online cursussen, 
exclusief voor leden. Zo krijgen leden nog meer voordeel van hun 
bibliotheekabonnement. 

In de gratis TijdschriftenBieb app zitten zestien bladen met edities vanaf 
begin 2020, over uiteenlopende onderwerpen. De app is 53.617 keer 
gedownload. Bij elkaar zijn er 942.024 e-tijdschriften geleend.   

Het online aanbod kent ruim 160 cursussen. Tot nu zijn er 51.710 
cursussen gevolgd. 

De genoemde cijfers zijn landelijke cijfers. Er is nog geen uitsplitsing per 
bibliotheek of werkgebied mogelijk. Sowieso zijn i.v.m. de AVG de data niet 
herleidbaar tot individuele personen. 

Boek ’n Trip  
Met deze zomercampagne van de KB werden jongeren naar de e-books 
en luisterboekencollectie van de online Bibliotheek geleid. 

Top-3 cursuscategorieën 2021 

        Digitale vaardigheden (35%) 

        Persoonlijke kracht (27%) 

        Communicatie en taal (13%)

1  

2  

3  
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Veel gebruik 
gemaakt van 
onze digitale
diensten

LEVEN LANG 
ONTWIKKELEN

In het kader van een leven lang ontwikkelen organiseert de bibliotheek activiteiten die vallen 
onder de pijlers Basisvaardigheden en Leesbevordering en literatuur. We hebben ook in 2021 
steeds gekeken naar wat, hoe en waar mogelijkheden lagen om toch activiteiten voor de diverse 
doelgroepen te organiseren. Dankzij onze aanpassingen is het gelukt om in contact blijven met 
de mensen in Krimpen en Capelle aan den IJssel.  

Basisvaardigheden 
Goed kunnen lezen en schrijven en digitaal vaardig zijn, zijn onmisbaar voor iedereen die zich staande 
wil houden in de huidige maatschappij. De Bibliotheek aan den IJssel helpt mensen deze basisvaardig-
heden te (blijven) ontwikkelen. Door de eerste lockdown zijn veel activiteiten geannuleerd. Daardoor 
lag het informele leren stil en ook de fysieke ontmoeting met anderen was niet mogelijk. Wel konden 
mensen telefonisch en per mail vragen stellen en elkaar online ontmoeten. De belastingaangiftedagen 
in maart en kinderactiviteiten als ‘Zo tof is techniek’ zijn wél doorgegaan omdat de doelgroepen voor 
deze activiteiten door de overheid gezien werden als ‘kwetsbare burgers’.

Begin juni zijn we weer voorzichtig gestart met onze reguliere activiteiten, zoals het Taalcafé, de Lees-
club voor anderstaligen en Digitaal meedoen. Door te werken met aanmelden en meerdere veilige 
werkplekken te creëren konden we ongeveer tien deelnemers per keer ontvangen. Naast deze klein-
schalige fysieke bijeenkomsten bleven we online activiteiten aanbieden.
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Digi-Taalhuis  
Het Digi-Taalhuis Capelle aan den IJssel 
is een samenwerkingsverband tussen 
Bibliotheek aan den IJssel, Gemeente 
Capelle aan den IJssel, Stichting Welzijn 
Capelle, Stichting Taalcoaching en Stichting 
Lezen en Schrijven. De eerste helft van 
het jaar is er vijf keer een digitaal overleg 
geweest met het Digi-Taalnetwerk en is er 
veel contact met de gemeentes geweest 
inzake de visie op laaggeletterdheid en het 
uitvoeringsplan waarbij er een coördinator 
Digi-Taalhuis is aangesteld die bij ons in 
dienst is. 



Zes jaar geleden kwam ik met mijn gezin 
vanuit Polen naar Capelle aan den IJssel. 
Ik doe al drie jaar mee aan het taalcafé. 

We praten over verschillende onder-
werpen, leren steeds nieuwe woorden 
of herhalen woorden die we al kennen. 
We maken kennis met de tradities van 
Nederland en de landen waar andere 

deelnemers vandaan komen. 
Iedereen kan zeggen wat hij denkt en 
voelt. Ik vind het heel interessant en 

leerzaam. Het allermooiste vind ik dat 
ik jaar Susan heb leren kennen. Zij komt 

uit Hongarije en is nu mijn beste 
vriendin. Het is leuk dat we samen 

Nederlands kunnen praten.

Anna, deelnemer Taalcafé

“Digi-Taalpunt 
Begin juli 2021 is het centrale Digi-Taalpunt in de 
Bibliotheek Capelle Centrum weer geopend, voor 
twee dagdelen per week. De eerste tijd moest de 
bezoekersstroom weer op gang komen, maar uit-
eindelijk hebben onze vrijwilligers 40 personen 
kunnen doorverwijzen naar een taal- of digitale 
cursus of informele activiteit in de bibliotheek. 
In oktober zijn er twee decentrale Digi-Taalpunten 
geopend in de Huizen van de Wijk in Middel-
watering en Schenkel. De opstart van deze punten 
is verzorgd door medewerkers van de stichting 
Taalcoaching. In Middelwatering werken we nauw 
samen met de medewerkers van Stichting Welzijn 
Capelle. Tussen oktober en eind december 
hebben in totaal 16 doorverwijsgesprekken plaats-
gevonden bij de decentrale Digi-Taalpunten. 

Daardoor zijn er vanaf juli uiteindelijk toch nog 56 
personen doorverwezen naar educatief aanbod op 
het gebied van taal- of digitale vaardigheden.

Taalcafé 
Net als vorig jaar hebben we, toen fysieke bijeen-
komsten in de bibliotheek niet mogelijk waren, het 
online Taalcafé weer opgestart voor Krimpen en 
Capelle. Voor de deelnemers biedt het Taalcafé 
niet alleen de mogelijkheid om te oefenen met de 
Nederlandse taal, maar heeft het ook een belang-
rijke sociale functie. Anderstaligen met een klein 
netwerk ontmoeten er anderen uit de omgeving, 
raken bekend met de Nederlandse cultuur en 
kunnen met elkaar van gedachten wisselen over 
alles wat er in het nieuws was. Zowel de online als 
de fysieke bijeenkomsten werden trouw bezocht 
door een grote groep mensen. 
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Het is voor niemand gemakkelijk om je 
geboorteland te verlaten en naar een land 

te verhuizen waar je de taal niet kent. 
Zelf kom ik uit Turkije en toen ik hier 

kwam begreep ik de mensen op straat 
niet en duurde het bijvoorbeeld uren om 
boodschappen te doen. Ik wilde me thuis 
voelen in dit prachtige, nieuwe land maar 
had geen Nederlandse vrienden of buren. 
Via mijn vriend leerde ik over het online 
avond taalcafé van de bibliotheek. In het 

begin was ik zenuwachtig, maar de 
docenten en vrijwilligers waren erg 
behulpzaam. Ik durfde te spreken. 

Het avond taalcafé was erg gezellig, 
we lachten altijd. Ik kreeg de kans om 

nieuwe mensen te ontmoeten. Naast de 
taal heb ik veel geleerd over het leven in 

Nederland. Over het onderwijs- en 
gezondheidssysteem, feestdagen, 
activiteiten om te doen in je buurt... 

Het was een geweldige ervaring. 
Ik voel me nu thuis.

Eylem, deelnemer online avond Taalcafé

Online taalcafé in de avond 
Bij taalleerders die overdag aan het werk zijn, 
bestond al langere tijd de behoefte aan een online 
Taalcafé dat ’s avonds plaatsvond. In 2021 zijn 
we daarmee gestart. Er waren gemiddeld 12 
deelnemers aanwezig per avond. 

Taalwandelingen 
Nieuw dit jaar waren de Taalwandelingen in 
Capelle en Krimpen. De taaldocente die aan de 
bibliotheek verbonden is, verzorgde de gespreks-
onderwerpen voor de drie wandelingen en be-
geleidde de taalvrijwilligers die op stap gingen met 
de taalvragers. De 21 deelnemers breidden 
al wandelend hun woordenschat uit en oefenden 
hun gespreksvaardigheid. 

“
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Leesclub voor anderstaligen  
De Leesclub voor anderstaligen in Capelle komt wekelijks bij elkaar. Tijdens de lockdown gebeurde 
dat niet in de bibliotheek, maar online. Er waren gemiddeld 7 deelnemers aanwezig, die werden 
begeleid door 2 vaste vrijwilligers. In de tijd dat er strenge maatregelen golden in de bibliotheek werd 
de groep opgesplitst in 2 kleinere groepjes, zodat de aanwezigen op voldoende afstand van elkaar 
konden zitten.  
 
De deelnemers lazen boeken van uitgeverij Eenvoudig Communiceren, die bekende titels als ‘Romeo 
en Julia’ uitgeeft op leesniveau B1. Ook maakte de leesclub gebruik van materiaal als de Startkrant en 
de Krant en Klaar, die actuele informatie in eenvoudige taal weergeeft. 

Deelnemers hebben ook een Taalpas gekregen, waarmee een jaar lang boeken geleend kunnen 
worden. Daar werd gretig gebruik van gemaakt.

Het doel van de leesclub is:  

●   Samen leesplezier hebben 
●   De woordenschat vergroten  
●   Technisch lezen verbeteren 
     (tempo, zinsmelodie, uitspraak) 
●   Begrijpend lezen verbeteren 
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Rondleidingen in de bibliotheek
Taalaanbieders die lesgeven aan anderstaligen 
kwamen met hun lesgroepen naar de bibliotheek 
om een rondleiding te krijgen van de taaldocent 
die aan de bibliotheek verbonden is. Ook jongeren 
van een Internationale Schakelklas kwamen met 
hun docent langs. Aan het einde van de rond-
leiding ontvingen de taalleerders een Taalpas 
en werd een eerste boek gekozen en geleend. 

Scholen lieten weten dat het deelnemers erg bleek 
te helpen dat ze de eerste keer onder begeleiding 
de drempel van de bibliotheek over waren gegaan. 
Daarna was de stap om zelf te komen veel lager. 

Digitaal meedoen
Het is in de huidige maatschappij steeds belang-
rijker om ook digitaal je weg te kunnen vinden. 
Voor mensen die moeite hebben met bijvoor-
beeld online diensten van de overheid, e-mail of 
WhatsApp of met vragen over laptop, telefoon of 
tablet zijn er de inloopspreekuren Digitaal mee-
doen. We helpen hen aan de hand van program-
ma’s van Oefenen.nl, Digisterker en SeniorWeb. 

Tijdens de eerste lockdown was het wekelijks 
mogelijk een telefonische afspraak te maken om 
geholpen te worden met digitale vragen. Slechts 
8 mensen maakten hiervan gebruik. Daarnaast 
deelden we tweewekelijks via Facebook digitale 
tips. Vanaf juni hebben we, ondanks de bepreken-
de maatregelen, toch nog 194 mensen in Capelle 
en 114 mensen in Krimpen kunnen helpen. 
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VoorleesExpress 
De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen die moeite hebben met taal extra aandacht krijgen. 
Vrijwilligers komen twintig weken bij een gezin thuis om voor te lezen en taalspelletjes te doen en 
proberen ook ouders hierbij te ondersteunen. Vanwege de coronamaatregelen mochten er heel lang 
geen gezinsbezoeken plaatsvinden en ook uitwijken naar de bibliotheek was niet mogelijk. Waar mogelijk 
is digitaal contact onderhouden met gezinnen en vrijwilligers, maar helaas zijn sommige trajecten 
vertraagd en is het aantal beschikbare vrijwilligers afgenomen. In totaal hebben we bij 36 gezinnen in 
Capelle en 13 in Krimpen voorgelezen. 

Bij 25 gezinnen in Capelle en 10 gezinnen in Krimpen die op de wachtlijst stonden, hebben we in maart 
tasjes rondgebracht met een kinderboek en een leuke kaart om te laten weten dat we ze niet vergeten 
zijn. Hopelijk kunnen we in 2022 een grote inhaalslag maken.  

Op 23 juni was er eindelijk weer ruimte voor een feestje! Bij de voorleesshow met schrijvers en 
illustratoren Dieter en Ingrid Schubert in Capelle waren 25 kinderen en 22 volwassenen aanwezig. 
In september deed de Voorleesshow Krimpen aan en daar vierden 30 kinderen en 20 volwassenen 
het feest mee.

Kinderboekenambassadeur junior
Als eerste Bibliotheek in Nederland kozen wij een Kinderboekenambassadeur junior. Sophie Grip werd 
op 25 juni beëdigd in onze bibliotheek in Capelle door Manon Sikkel, de nationale Kinderboeken-
ambassadeur. Vanaf dat moment heeft Sophie zich actief ingespannen om het (voor)lezen te bevorderen. 
Zo maakte ze boekpromotiefilmpjes die tijdens de Kinderboekenweek verspreid zijn op alle basisscholen. 
Ook promootte ze het voorlezen tijdens de nascholingsbijeenkomst voor leescoördinatoren in november 
en in een speciale kerstboodschap. 

Activiteiten
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Zó vet dat we nu kunnen 
Minecraften in de bieb!

9-jarige deelneemster
over de Minecraft-workshop 

Wat een heerlijke ontspannen sfeer 
hangt er hier en wat leuk dat we boekjes 
kunnen voorlezen op een kleedje voor 

de tipitent; dit geeft echt een 
vakantiegevoel!

Moeder met twee jonge kinderen 
over de Zomerwoensdag

“#zotofistechniek
De #zotofistechniek activiteiten voor kinderen van 7-12 jaar zijn in 2021 grotendeels doorgegaan. Toen 
de bibliotheken tijdens de eerste lockdown gesloten waren, konden we uitwijken naar locaties van onze 
partners, de Kinderlabs in Capelle en Synerkri in Krimpen. Aan de workshops hebben in totaal circa 100 
kinderen deelgenomen. 

In de tweede helft van het jaar is de samenwerking met filosofe Karin Glaubitz weer opgestart en heeft zij 
een aantal bijeenkomsten ‘Filosoferen met kinderen’ aangeboden.  
In de zomervakantie was er wekelijks een zomerprogramma in de bibliotheek in Capelle en waren er de 
zogenaamde Zomerwoensdagen in Krimpen. Deze Zomerwoensdagen zijn een samenwerking met Sy-
nerkri (regie), Streekmuseum, Muziekschool en bibliotheek en vonden plaats bij het Streekmuseum. Wij 
leverden de boeken waaruit ouders en kinderen naar hartenlust lazen, liggend op kleedjes voor tipitenten.  
Het totaal aantal bezoekers van deze vier woensdagen was bijna 600 en de reacties waren zeer positief. 
Een geslaagde activiteit dus!
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De Inloopschool
Bibliotheek aan den IJssel is een van de vijf pilotbibliotheken in Nederland die met het project 
De Inloopschool aan de slag is gegaan. Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door de KB 
en heeft als doel mensen kennis te laten maken met een leven lang leren, en dan vooral het met 
plezier leren.  

De Inloopschool heeft er tijdens de eerste lockdown voor gekozen om het aanbod online aan te bieden. 
In totaal zijn er 22 workshops geweest, variërend van ‘Fotograferen met je smartphone’ tot ‘Besparen 
op je energierekening’, met gemiddeld 7 deelnemers per workshop. Een klapper qua online bezoekers 
was de workshop ‘Vrolijk besparen’ van Marieke Henselmans, met op het hoogtepunt 90 online 
bezoekers. Alle deelnemers konden na afloop gratis een crisiskalender ophalen in de Bibliotheek.  

Op 11 december is er nog een fysieke workshopdag geweest in zowel Krimpen als Capelle aan den 
IJssel waarop diverse onderwerpen werden behandeld. Op deze dag hebben we 33 deelnemers 
mogen ontvangen. 

De Inloopschool bood daarnaast ook online trainingen en cursussen aan die je zelfstandig kon volgen. 
Daarbij werd gebruik gemaakt van het aanbod van SkillsTown. Voor de trainingen hebben zich 
11 mensen aangemeld.

Belastingaangiftedag
Met beperkte mogelijkheden en in overeenstemming
 met beide gemeentes hebben we in Capelle en 
Krimpen in maart en april toch de belasting-
aangiftedagen kunnen organiseren. Dat deden 
we samen met de Belastingwinkel Rotterdam. 
In Capelle hebben we 48 mensen kunnen helpen 
met hun aangifte, in Krimpen 30 mensen. 

Ik vond de online workshop ‘Vrolijk 
besparen’ heel leerzaam en grappig. 
En wat leuk dat we een gratis crisis-
kalender kregen. Ik heb ‘m meteen 

opgehaald in de bibliotheek en 
ben lid geworden!

41-jarige deelneemster workshop 
Marieke Henselmans

“
Ik waardeer het echt dat ik in deze 

coronatijd bij de bibliotheek terecht kan 
voor deze inspirerende workshops. 

Ik heb deelgenomen aan de LinkedIn 
workshop en ga de kennis direct 

toepassen om mijn netwerk te vergroten.

51-jarige deelneemster 
De Inloopschool

Wat ben ik fijn geholpen door de 
jongedame van de Belastingwinkel in de 
Bibliotheek. Ik zou haar wel een knuffel 

willen geven, maar dat kan natuurlijk niet 
vanwege corona.

70-jarige deelneemster Belastingaangiftedag
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Leesbevordering en 
literatuur  
Bibliotheek aan den IJssel heeft in 2021 mee-
gedaan aan meerdere landelijke campagnes in 
het kader van de leesbevordering. 

Nationale Voorleesdagen  
Van 20 t/m 30 januari waren De Nationale Voor-
leesdagen. Doelstelling van deze jaarlijkse cam-
pagne is het stimuleren van voorlezen aan kinde-
ren die zelf nog niet kunnen lezen.  

De Voorleesdagen zijn digitaal gevierd door in 4 
verschillende talen (Pools, Nederlands, Turks en 
Arabisch) voor te lezen via een livestream van 
Facebook. We hadden 47 actieve deelnames, 
maar we denken meer kijkers te hebben bereikt. 

Week van het Nederlands 
In de Week van het Nederlands (1 t/m 8 oktober) 
wilden we het belang van de beheersing van het 
Nederlands onder de aandacht brengen. Dit jaar 
was het thema ‘Taal op stelten’. Om aandacht te 
vragen voor het onderwerp en de activiteiten in 
deze week werden er door steltlopers in Capelle 
flyers uitgedeeld in het winkelcentrum en op de 
markt rondom de bibliotheek. In samenwerking 
met onze partners zijn er activiteiten georganiseerd 
zoals een Taalwandeling en ‘Zing Nederlands met 
mij’. De bezoekers waren erg blij weer mee te 
kunnen doen.

Zingen maakt vrolijk, zingen in een groep 
maakt nóg vrolijker. Héél goed ook om de 
Nederlandse taal op een speelse manier 
te leren en, ook niet geheel onbelangrijk, 

nieuwe contacten op te doen.

Kiera van der Hor
deelnemer ‘Zing Nederlands met mij’

“
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Nationale Voorleeslunch
Op zaterdag 2 oktober organiseerden we een 
‘Voorleesverrassingsochtend’ in het Streek-
museum, aansluitend op de Nationale Voor-
leeslunch/Ouderendag van 1 oktober. Het verhaal, 
geschreven door Mensje van Keulen, werd als 
verrassing voorgelezen door burgemeester Martijn 
Vroom. In totaal waren er 25 senioren, onder wie 
een aantal taalleerders die onder het genot van 
koffie en taart genoten van het verhaal. Na afloop 
was er gelegenheid om het Streekmuseum te 
bezoeken. De deelnemers ontvingen ook een tas 
met boeken, informatie en een 3-maanden-
abonnement. 

Wat zijn we verwend met een mooi 
verhaal, een verrassingstasje en lekkere 

taart. Erg fijn om weer met anderen 
amen te zijn en met elkaar te kunnen 
praten onder het genot van een kopje 

koffie. En wat las de burgemeester 
leuk voor!

De 81-jarige Marianne Stienstra, deelnemer 
‘Voorleesverrassingsochtend’

“
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Kinderboekenweek
In de Kinderboekenweek (6 t/m 17 oktober) organiseerden we de landelijke greenscreenactiviteit 
‘Worden wat je wil’. Wij hebben deze activiteit gekoppeld aan een poster-puzzeltocht en in Krimpen was 
er ook nog een theatervoorstelling. Aan de greenscreenactiviteit hebben circa 40 kinderen deelgenomen. 
Ook maakte onze Kinderboekenambassadeur junior boekpromotiefilmpjes voor alle basisscholen.

Leeskringen 
2021 was een pittig jaar voor de leeskringen in Capelle omdat zij i.v.m. de coronamaatregelen niet bij 
elkaar konden komen in de bibliotheek. Veel leeskringen vonden dat jammer en hebben in kleinere 
groepjes afgesproken of online bijeenkomsten georganiseerd. In totaal waren er begin 2021 7 lees-
kringen actief in Capelle, met 44 leden. In Krimpen waren 4 zelfstandige leeskringen actief met 33 
deelnemers.  

Vanuit de bibliotheek hebben wij dit jaar geen online leeskringen georganiseerd, omdat uit de evaluatie 
van 2020 was gebleken dat men een online bijeenkomst niet prettig vindt.

Het Gouden uurtje  
In het eerste half jaar van 2021 hebben we alleen online Gouden uurtjes (voorleesuren voor mensen 
met een verstandelijke beperking) aan kunnen bieden. Vanwege het niveauverschil en om iedereen 
voldoende aandacht te kunnen geven hebben we ervoor gekozen om aparte uurtjes te organiseren 
voor de verschillende groepen. De 9 vrijwilligers die de Gouden uurtjes verzorgen zijn voor de start 
geschoold om deze uurtjes zelfstandig te kunnen uitvoeren.  
In totaal zijn er in Capelle 18 Gouden uurtjes aangeboden (12 online en 6 fysiek) en in Krimpen 20 
(17 online en 3 fysiek). Het gemiddeld aantal deelnemers lag in beide gemeenten op 8; dat is lager 
dan bij fysieke bijeenkomsten. 

Overige Activiteiten
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Convenant 
In september hebben Bibliotheek aan den 
IJssel, Muziekschool Krimpen, Stichting Synerkri 
en Streekmuseum Krimpenerwaard een convenant 
ondertekend om de ambitie om samen te werken 
te bekrachtigen:  

Op deze feestelijke dag (tevens de opening van 
het cultureel seizoen) was er taart voor de bezoe-
kers en een leuke greenscreenactiviteit: ‘Duik in 
de kaft van je lievelingsboek’.

Cultuurcafé Krimpen 
In juli vond het eerste Cultuurcafé plaats in theater 
De Tuyter. Volgens de geldende coronamaat-
regelen konden 50 bezoekers genieten van de 
lezing van Frank Krake over zijn boek ‘Hannelore, 
het meisje uit de sekte’. Wat de lezing speciaal 
maakte was dat Hannelore geboren is in Krimpen 
aan den IJssel en de eerste jaren van haar leven 
in het dorp heeft doorgebracht. Vele bezoekers 
hadden nog een connectie met haar. Na afloop 
werden boeken verkocht en gesigneerd.

Voedselbankactie 
In juni organiseerden we een mooie actie, waar-
bij de samenwerking tussen de bibliotheek en de 
Voedselbanken in Capelle en Krimpen vorm kreeg 
door aan ruim 200 klanten van de Voedselbank 
een tasje met een boek en een gratis 3 maanden 
proefabonnement te schenken. 
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“Het gezamenlijke doel van de partners is 
het creëren van een rijk cultureel klimaat. 
Bereikbaar voor alle inwoners van Krimpen 
aan den IJssel. Ongeacht leeftijd, inkomen 
of achtergrond. Met de activiteiten streven 
we naar verbinding en participatie én faci-
literen we mogelijkheden voor persoonlijke 
ontwikkeling. We maken gebruik van el-
kaars expertise en zoeken elkaar op bij de 
raakvlakken van de disciplines. We werken 
samen bij het realiseren van de beleids-
voornemens van de Gemeente Krimpen 
aan den IJssel.”  



Jaar van de vrijwilliger 
Vanuit de gemeente Capelle kwam de wens om 
aandacht te besteden aan het nationaal jaar van 
de vrijwilliger. Wij hebben toen in samenwerking 
met Welzijn Capelle en met subsidie van Denk en 
Doe Mee! Fonds het initiatief genomen voor het 
project ‘Jaar van de vrijwilliger’ met een tentoon-
stelling en een vrijwilligersmarkt.

Voor de tentoonstelling zijn 21 zeer uiteenlopende 
vrijwilligers van Capelse organisaties gefotogra-
feerd en geïnterviewd. Deze video-interviews, 
waarin ze vertellen wat vrijwilligerswerk voor hen 
betekent, waren te vinden op onze website. 

Op het Stadsplein was een tentoonstelling met 
trotters (een soort abri’s) met daarop de portretten 
van vrijwilligers en een quote uit hun interview. 
De tentoonstelling werd in het bijzijn van vrijwel 
alle betrokken vrijwilligers feestelijk geopend door 
wethouder Marc Wilson. Na de opening was er 
nog een klein samenzijn met de wethouder en de 
vrijwilligers in Brownies&downieS en kregen de 
vrijwilligers een mooie afdruk van hun foto op 
metaal als bedankje. Dankzij de steun van het 
Denk en Doe Mee! Fonds hebben we een profes-
sioneel team in kunnen huren om de vrijwilligers 
een gezicht te geven.  

Het was de eerste keer wel een beetje 
raar om jezelf te zien, maar het went 

gauw. Al met al een leuke ervaring en 
leuk dat we een mooie foto kregen.

Annemieke van Dam, vrijwilliger De Zonnebloem

“Namens de Zellingen heb ik meegedaan 
met jullie project. Ik vond het een leuke 

ervaring en heb ook heel veel leuke 
reacties gekregen. Mijn kleindochter is 

voor de poster gaan staan en daar heb ik 
dan weer een foto van gemaakt. Dus alles 

bij elkaar een geslaagd project.

Carla Bergsma, vrijwilliger bij de Zellingen 

Het was weliswaar het jaar van de vrijwilliger, 
maar het gebeurt niet vaak dat deze sector in het 
zonnetje gezet wordt, en zeker niet op deze ma-
nier. Er kwamen flink wat reacties van zowel be-

kenden als onbekenden, en die waren louter posi-
tief. Uiteindelijk heeft dit project ertoe bijgedragen 
dat ‘de vrijwilliger’ in Capelle duidelijk een gezicht 
heeft gekregen. Veel van onze medeburgers rea-
liseren zich mijns inziens niet dat ons dagelijks 

leven mede door alle vrijwilligers 
mogelijk is. Bedankt voor dit initiatief!

                             Hans van der Sluijs, 
                     vrijwilliger bij het Repair Café  
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Ik denk dat het ons wel 1 nieuw lid heeft 
opgeleverd. Een bezoeker had interesse 
in onze vereniging en ik heb hem goede 

informatie kunnen geven. Wel hoop ik dat 
er volgende keer meer bezoekers komen. 
Dat komt natuurlijk door de lockdown en 

het slechte weer, maar misschien de 
volgende keer ook muziek inzetten en 

meer reclame maken. Ik hoop dat dit iets 
jaarlijks wordt. Het is goed voor het 

netwerken tussen de verenigingen en 
om jezelf zichtbaar te maken voor de 

burgers van Capelle.

Barry Perfors, EHBO

De markt zag er goed uit. De bieb is een 
leuke plek om zoiets te organiseren. En ik 
had een leuke plek, op de begane grond. 
Wat dat betreft heeft het mijn verwachtin-
gen overtroffen. Covid heeft er, denk ik, 

wel voor gezorgd dat er een lage 
opkomst was qua potentiële vrijwilligers 

en dat is altijd jammer.

Jaccobine Tukker-Hak, 
Coördinator Stichting Humanitas

“Vrijwilligersmarkt
Naast deze tentoonstelling organiseerden we een vrijwilligersmarkt in de bibliotheek. De planning was dat 
21 organisaties een stand zouden bemannen om over hun organisatie te praten, maar omdat vlak voor 
het begin van de markt de coronaregels werden aangescherpt bleven er maar 11 standhouders over.  

Tijdens de markt stond buiten de bibliotheek een kermis ‘grijpkar’. Hier werden voorbijgangers op de 
vrijwilligersmarkt gewezen en konden zij (gratis) spullen ‘grijpen’. Dit waren cadeaus die verwezen naar 
de verschillende vrijwilligersvacatures op CapelleDoet.nl. 

Ook waren er zogenaamde complimentenmeisjes aanwezig die op een prettige en ludieke manier kaart-
jes met daarop een persoonlijk geschreven complimentje aan bezoekers gaven.  

Op de dag van de vrijwilligersmarkt was de bibliotheek slechts toegankelijk met een geldige QR-code. 
Het bezoekersaantal van de vrijwilligersmarkt was mede daardoor lager dan gehoopt. 

Schrijversdag
Op 30 oktober konden we eindelijk de Schrijversdag houden in de bibliotheek in Capelle. De dag, 
georganiseerd door Capelse en Krimpense schrijvers en financieel mogelijk gemaakt door de Rabobank, 
werd geopend door wethouder Harriët Westerdijk, met een gedicht van John Collée: ‘Iets vertelle(n) over 
Capelle’. Publiekstrekker was schrijver, journalist en presentator Sander de Kramer die een inspirerende 
lezing hield. Ook zijn er vijf goed bezochte en interessante workshops gegeven. Veel van de in totaal 100 
bezoekers hebben we blij kunnen maken met een in de loterij gewonnen boek.
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Het succes van 
de Bibliotheek 
op school (dBos)

EDUCATIE

Ook ons werk op scholen werd afgelopen jaar getekend door 
de coronapandemie. Desondanks kan 2021 succesvol worden 
genoemd. We konden het aantal duurzame de Bibliotheek 
op school-samenwerkingen uitbreiden tot 31 en een groot aantal
scholen en leerlingen extra ondersteuning bieden bij het bestrijden 
van de opgelopen achterstanden op het gebied van leesbevordering, 
taalontwikkeling en digitale geletterdheid. 

Aangepast werken
De Bibliotheek op school (dBos) is een landelijk ontwikkelde aanpak waar-
in bibliotheken, scholen en gemeenten op structurele wijze samenwerken 
aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen en 
jongeren. Schoolsluitingen, klassenquarantaines en coronamaatregelen 
zorgden ervoor dat we ons werk vaker op afstand moesten doen en dat 
activiteiten zoals de jaarlijkse monitor geen doorgang konden vinden.  

Zodra de coronaregels iets meer ruimte gaven, hebben we onze werk-
zaamheden ook op de scholen weer opgepakt. De focus lag in eerste 
instantie op het stimuleren en ondersteunen van de uitleen in de school-
bibliotheken, gevolgd door weer zoveel mogelijke fysieke (uitgestelde) 
activiteiten. Dankzij een succesvolle wervingscampagne hebben we het 
dreigende tekort aan bibliotheekouders kunnen afwenden.   

De effecten van het tweede coronajaar op rij kwamen scherp naar voren 
in de jaarlijkse evaluatiegesprekken met de schooldirecties van onze 
dBos-scholen: de reeds bestaande achterstand van de kwetsbaarste 
leerlingen was vergroot. Met name het gedaalde niveau van begrijpend 
lezen en de teruggelopen leestijd zijn zorgelijk en om die reden belangrij-
ke aandachtspunten in onze ondersteuning van de dBos-scholen.  
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Voor- en vroegschoolse 
educatie (vve)  
De Bibliotheek op school in de vve kent twee 
pijlers: BoekStart in de kinderopvang en de inzet 
van een BoekStartcoach. Beide bevorderen het 
lezen voor de jongsten en zo ontstaat een stevige 
basis aan het begin van de doorgaande leeslijn 
voor jeugd en jongeren van 0 tot 18 jaar.

BoekStartcoach en BoekStart in de 
kinderopvang Krimpen aan den 
IJssel  
Een extra subsidie van de gemeente Krimpen aan 
den IJssel stelde ons in staat om een jaar lang 
wekelijks met een BoekStartcoach op het consul-
tatiebureau aanwezig te zijn en een samenwerking 
aan te gaan met 3 kinderdagverblijven voor onder-
steuning op het gebied van taalontwikkeling. 
Vanwege de coronamaatregelen moesten we op 
zoek naar alternatieven. We boden onder meer 2 
films van de BoekStartcoach aan; 1 informatiefilm 
over het belang van dagelijks voorlezen en aan-
dacht voor de taalontwikkeling vanaf jonge leeftijd 
en 1 voorleesfilm van het prentenboek van het 
jaar 2021. Deze films zijn via onze website, de 
opvanglocaties en middels een flyer met scancode 
via het consultatiebureau verspreid onder de doel-
groep.

Ook is de BoekStartcoach een wekelijks telefo-
nisch spreekuur voor ouders gestart. Zodra het 
weer mogelijk werd, hebben we naast het wekelijks 
voorlezen in de bibliotheek en bij de speelochtend 
van de speelotheek, twee BoekStartdagen geor-
ganiseerd voor ouders met jonge kinderen in de 
bibliotheek, in samenwerking met onze Krimpen-
se partners. De Muziekschool bood ‘Muziek op 
schoot’ aan, Synerkri een knutsel- en beweeg-
activiteit en Speelotheek Reuzenkeus was aan-
wezig met een speeltuintje. Er waren informa-
tiekraampjes van de VoorleesExpress en het 
CJG, workshops Interactief voorlezen en een 
prentenboeken-speurtocht. De landelijke stichting 
BoekStart verzorgde een reuzenkoffer en een 
berenpak, waar een student de hele dag in rond-
liep. Eetcafé De Crimpenaar verzorgde de koffie, 
thee en limonade. De BoekStartdagen vonden 
plaats op 19 juni en 27 november.

Speciaal voor de peutergroepen op de Krimpense 
opvanglocaties heeft onze Voorleesconsulent een 
boeken-ontdekspeurtocht georganiseerd. Alle deel-
nemende kinderen en hun ouders en de opvang-
locaties hebben daarbij een pakket van Media-
Smarties ontvangen, met een peuterboek en 
bijpassend spelmateriaal dat het samen lezen, 
kijken, luisteren, spelen en doen stimuleert. 

Onderwijskansen Capelle vve 
Er blijkt een grote behoefte aan extra ondersteuning 
op het gebied van taalontwikkeling voor een groei-
ende groep kinderen in Capelle aan den IJssel. De 
extra gemeentelijke subsidie ‘Onderwijskansen voor 
vve’ maakte het mogelijk te starten met verkennende 
gesprekken met het Centrum voor Jeugd en Gezin 
(CJG) om in 2022 de wekelijkse aanwezigheid van 
een BoekStartcoach op alle drie de consultatie-
bureaus mogelijk te maken. Ook zijn er diverse 
intensieve gesprekken gevoerd met KOV IJsselkids 
over een (duurzame) samenwerking in de vorm van 
BoekStart in de kinderopvang.
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Na een jaar dBos zie ik echt dat mijn 
leerlingen breder zijn gaan lezen. Waar 
ze eerst vochten om de boomhutten en 
de losers, pakken ze nu ook boeken als 

Aan de bal en Verwoest. Ze tippen elkaar 
ook. Door de kaartjes van Aidan

Chambers stel ik andere vragen en ze 
denken daardoor ook heel anders na

over de boeken die ze lezen.

Annemieke van Heijningen, leescoördinator en 
leerkracht basisschool Pieter Bas

Ik werk sinds augustus 2021 op deze 
school en heb gezien dat de bibliotheek 
actief een bijdrage levert aan de lessen 
en de leesontwikkeling van de kinde-

ren. Ook werkt de bibliotheek lessen uit 
voor onze IPC-thema’s waarmee we de 

lesstof kunnen koppelen aan lezen. Deze 
samenwerking ervaar ik als zeer prettig 

en dit heb ik op deze manier nog niet 
meegemaakt op een andere school.

Michou Kruithof, leerkracht 
basisschool de Ontmoeting

Primair onderwijs (po)
Dankzij de subsidieregeling ‘Onderwijskansen po’ van de gemeente Capelle aan den IJssel hebben we 
in 2021 onze samenwerkingstrajecten met basisscholen kunnen uitbreiden van 26 naar 29. 

Onderwijskansen Capelle po 
Er zijn 3 nieuwe dBos-samenwerkingsovereenkomsten gesloten met 4 Capelse po-locaties. Daarnaast 
zijn er gesprekken gestart met de 13 onderwijsachterstandenscholen in Capelle over de behoeften aan 
en invulling van extra uren ondersteuning door een onderwijsspecialist van onze bibliotheek. Hieruit zijn 
reeds 2 concrete trajecten ontwikkeld die vanaf begin 2022 zullen worden uitgevoerd.

“
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Samenwerkingen en bereik de Bibliotheek op school Bibliotheek aan den IJssel

po vo Totaal

Capelle aan den IJssel 20 locaties / 17 scholen 1 locatie / 1 school 21 locaties / 18 scholen

3.978 leerlingen 881 leerlingen 4.859 leerlingen

Krimpen aan den IJssel 9 locaties / 6 scholen 1 locatie / 1 school 10 locaties / 7 scholen

1.782 leerlingen 895 leerlingen 2.677 leerlingen

Totaal 29 locaties / 23 scholen 2 locaties / 2 scholen 7536 leerlingen



Nationaal Programma 
Onderwijs po (NPO)
In het kader van het Nationaal Programma Onder-
wijs ontvangen alle basis- en middelbare scholen 
vanaf schooljaar 2021-2022 twee jaar lang een 
extra nationale subsidie om de opgelopen 
corona-achterstanden terug te dringen. Wij zijn 
als onderwijspartner (digitale) geletterdheid door 
diverse scholen in Capelle en Krimpen aan den 
IJssel benaderd om deze extra ondersteuning 
vorm te geven.  

Vanaf september werken wij met leerlingen uit 
groep 1/2 van OBS de Contrabas aan het ver-
groten van de woordenschat, in combinatie met 
het verbeteren van het begrijpend luisteren en 
de mondelinge spreekvaardigheid.  

Ook op de Montessorischool zijn wij met diverse 
NPO-trajecten bezig. Zo worden onze ‘Samen 
voorlezen’-kisten ingezet om het voorlezen op 
school en thuis te stimuleren. 

Het werken met de boeken uit de Samen 
Voorlezen-kist is een leuke afwisseling 

op de andere lessen. De kinderen voelen 
zich trots omdat ze het boek allemaal mee 

naar huis krijgen. Ik kan merken dat het 
thuis ook gelezen is. Ze kennen het ver-

haal goed en hierdoor kunnen ze bij mij in 
de les goed verwoorden hoe het verhaal 

gaat. Ook de stillere kinderen voelen zich 
zekerder en laten meer van zich horen. De 

kinderen laten ook de opdrachtjes zien 
die ze thuis met papa of mama gemaakt 

hebben of vertellen hier over.

Maaike van den Eijnden, docent 
NPO traject OBS de Contrabas 

“
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Ontwikkeling nieuw lesmateriaal  
Mede doordat schoolbezoek tijdens corona minder 
mogelijk was, hebben we meer nieuwe lessen en 
materialen kunnen ontwikkelen. Naast 10 ‘Samen 
voorlezen’-kisten voor de groepen 1/2, hebben we 
ook poëzielessen, lessen bij Engelse prenten-
boeken en lessen pre teaching gerealiseerd voor 
kleuters waarvoor Nederlands de tweede taal is. 
Op verzoek van en in samenwerking met scholen 
ontwikkelen we steeds meer lesmaterialen die 
aansluiten bij thema’s in gebruikte zaakvakken-
methodes. Hierbij kiezen we voor zogeheten rijke 
teksten (teksten met rijke inhoud en taalkwaliteit) 
met uitdagende opdrachten die de leesmotivatie 
en daarmee de leesvaardigheid versterken. Deze 
combinatie van (begrijpend) lezen, boekpromotie 
en voorlezen met wereldoriëntatie is niet alleen ef-
fectief, zo blijkt uit onderzoek, maar levert ook door 
leerkrachten zeer gewenste tijdwinst op.  

Voortgezet onderwijs (vo) 
Bibliotheek aan den IJsel werkte in 2021 op 2 
middelbare scholen aan taalontwikkeling, lees-
bevordering en mediawijsheid van jongeren.  

Leesoffensief voortgezet
onderwijs: HipHop in je bieb
Dankzij de subsidieregeling Leesoffensief van 
de Koninklijke Bibliotheek konden wij niet alleen 
onze collectie uitbreiden, maar ook in samen-
werking met het IJsselcollege en Probiblio het 

project ‘HipHop in je bieb’ realiseren, speciaal voor 
vmbo-scholieren. 

Extra (naschoolse) 
ondersteuning po en vo 

BLICKStudio-20: Taaltoppers, 
BiebStudio en DigiStudio
Ter bestrijding van de door corona opgelopen 
onderwijsachterstanden hebben we 27 extra na-
schoolse lesreeksen verzorgd voor kleine groepjes 
leerlingen op het gebied van lezen, taal en digitale 
vaardigheden in het kader van het project BLICK-
Studio-20, een initiatief van de stichting BLICK op 
onderwijs. 

BELANGRIJK, omdat uit diverse onder-
zoeken is gebleken dat het juist in deze 
groep slecht gesteld is met de lees-
motivatie en de leesvaardigheid. Tien 
leerlingen van 14-16 jaar volgden een 
intensief, buitenschools traject om zowel 
het lezen als het zelf schrijven en voor-
dragen van (spoken word) teksten te 
stimuleren. Op de slotbijeenkomst kwam 
YouTubesensatie Fraasie zijn eigen 
verhaal vertellen van ‘probleemjongere’ 
tot succesvol hiphop producer.
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Ik houd nu ineens heel erg van lezen!

Ik ben heel erg vooruitgegaan 
met lezen.

Ik ben altijd heel blij als ik thuiskom 
van deze taallessen, want ik vind 

het gewoon heel erg leuk.

Leerlingen die hebben meegedaan 
aan BLICKStudio-20

“
De lesreeksen vonden plaats op 11 po-locaties en 
1 vo-school in Capelle en Krimpen aan den IJssel. 
Uit de evaluatie van het project kwam naar voren 
dat onze lesreeksen door zowel leerlingen als 
scholen als zeer positief en effectief zijn ervaren.
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De Bibliotheek aan den IJssel is een kleine organisatie. Onze medewerkers en vrijwilligers 
hebben opnieuw flexibel ingespeeld op alle corona-ontwikkelingen. Ook namen we in 2021 
afscheid van onze directeur-bestuurder Conny Reijngoudt- Zonderop en verwelkomden we 
Dionne Dinkhuijsen.   

Organisatie en directie 
Het beleidsteam bestaat per 31 december 2021 uit vijf leden: 
● Dionne Dinkhuijsen, directeur-bestuurder
● Regina Oudwater, teamleider Service & coördinator Personeel
● Patricia van Schaick, programmaleider Leven lang ontwikkelen
● Muriel Steegstra, teamleider Educatie
● Mariëlle Post, teamleider Communicatie | de online Bibliotheek

Personeel 
Onze medewerkers, betaald en onbetaald, zijn onmisbaar voor het behalen van onze doelen. 
Vakmanschap ontwikkelen is daarom een doorlopend aandachtspunt. Wij volgen de CAO 
Openbare bibliotheken en zijn lid van de VOB. 

Voor het tweede jaar op rij moesten we heel flexibel zijn. Het omgaan met de coronamaatregelen 
die intern en bij partners golden zijn voortdurend gevolgd. Daardoor zijn werkwijzen aangepast, was 
inzet op andere tijdstippen soms noodzakelijk en zijn we waar mogelijk overgeschakeld op online 
overleggen, trainingen en dienstverlening naar scholen en andere klanten. Op meerdere momenten 
moesten we het doen zonder de hulp en inzet van onze zeer gewaardeerde vrijwilligers.

Dit zijn wij

ORGANISATIE



Extra coronakosten
Om te werken volgens de coronavoorschriften zijn er kosten gemaakt 
die vooraf niet begroot waren. We hebben moeten investeren in 
ontsmettingsgels, mondkapjes, thuiswerkaanpassingen, bewegwijzering, 
extra personele kosten en online dienstverlening. Bovendien leidde de 
coronamaatregelen tot veel minder gebruikersinkomsten. Omgezet in 
kosten voor de hele organisatie:

De gemeente Krimpen aan den IJssel compenseerde de voor Krimpen 
gemaakte kosten met een bedrag van € 8.265. 

Betaalde medewerkers  
Op 31 december 2021 werkten er 37 betaalde krachten (18,7 fte) in onze 
organisatie.  

De gemiddelde leeftijd van onze medewerkers is 45 jaar voor vrouwen en 
47 jaar voor mannen. Wij hebben 10 scholieren/studenten in dienst.  

 In 2021 hebben we afscheid genomen van vier collega’s, onder wie 
directeur-bestuurder Conny Reijngoudt- Zonderop, en 3 nieuwe collega’s 
mogen verwelkomen.  

Ten opzichte van 2020 is de formatie met 1,07 fte toegenomen. Dit heeft te 
maken met de extra Onderwijskansensubsidie van de gemeente Capelle 
aan den IJssel. 

Mondkapjes, gels, plexischermen, bewegwijzering 
enzovoort

 
€ 1.816

Vervanging personeel, inzet extra personeel
 
€ 3.028

Minder gebruikersinkomsten dan in 2019 
(2019 peiljaar i.v.m. volledige openingstijden) 

 
€ 17.297
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Vrijwilligers  
In 2021 zijn er 162 vrijwilligers werkzaam geweest 
voor onze organisatie, 26 meer dan het jaar 
ervoor. Hiervan waren er 59 actief als Voorlees-
Express vrijwilliger. De bibliotheek is blij en trots 
dat zoveel trouwe vrijwilligers zich inzetten, ook in 
tijden van corona. Zij maken onze dienstverlening 
en projecten mogelijk.

Personeelsvertegenwoordiging 
In het kader van medezeggenschap kent 
Bibliotheek aan den IJssel een PVT (Personeels-
vertegenwoordiging). In 2021 zaten de volgende 
personeelsleden in de PVT: 
●   Voorzitter: John Slagt 
●   Secretaris: Brenda Versluis 
●   Lid: Inge Gerrits. 

De personeelsvertegenwoordiging heeft zes keer 
vergaderd. Alle keren met de directie aanwezig en 
één keer met de Raad van Toezicht. Het gesprek 
met de Raad verliep prettig; de voorzitter van de 
personeelsvereniging was ook betrokken bij de 
sollicitatieprocedure van de nieuwe directeur-
bestuurder. 

Onderwerpen die het afgelopen jaar besproken
zijn: Het competentiehandboek, RI&E, personeels-
beleidsplan, themakalender, de externe vertrou-
wenspersoon en kennismaking met de nieuwe 
directeur-bestuurder.

Opleidingen 
Zowel betaalde als onbetaalde medewerkers 
hebben zich in 2021 weer kunnen bijscholen.  
Alle bibliotheekmedewerkers hebben de training 
‘Informatiepunt Digitale Overheid’ met acteur 
gevolgd. Deze training heeft via Teams plaats-
gevonden. De jaarlijkse aanvullende opleiding 
bedrijfshulpverlening heeft in het voorjaar van 
2021 plaatsgevonden. Daarnaast hebben 
individuele medewerkers opleidingen ‘op maat’ 
gevolgd.   

Alle vrijwilligers hebben online een presentatie 
aangeboden gekregen over nieuwe boeken voor 
volwassenen en jeugd en 2 online trainingen over 
Interculturele communicatie. Ook zijn een aantal 
workshops/cursussen van de Bibliotheekcampus 
aan de vrijwilligers aangeboden.

Ziekteverzuim 
In 2021 bedroeg het ziekteverzuim binnen 
Bibliotheek aan den IJssel 5,89%, een lichte daling 
ten opzichte van 2020 (6,26%). Drie collega’s 
waren langdurig ziek.  
Er is één melding bij de vertrouwenspersoon 
geweest. 

Code Cultural Governance
Het directiereglement van Bibliotheek aan den 
IJssel is gebaseerd op de principes van Cultural 
Governance. Volgens dit principe wordt hierbij 
vermeld dat per 1 mei mevrouw L.C. Roeters is 
aangetreden als lid van de raad van Toezicht en 
dat de heer M. Blommers is aangetreden als toe-
zichthouder en potentieel opvolger van de heer 
R. de Rijk. 

De heer R. de Rijk is op 13 december officieel 
afgetreden als voorzitter, de heer M. Blommers 
heeft hem per diezelfde datum opgevolgd. 
De heer R. de Rijk zal in maart 2022 afscheid 
nemen. 
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Raad van Toezicht  
De Raad van Toezicht van de Bibliotheek aan 
den IJssel houdt (onbezoldigd) toezicht op de 
organisatie, het beleid en de directie. De Raad 
van Toezicht heeft in 2021 zevenmaal vergaderd. 
Naast de gebruikelijke agendapunten als jaar-
rekening, begroting en rapportages is er onder 
andere een sollicitatiecommissie opgesteld voor 
het werven van een nieuwe directeur-bestuurder. 
De sollicitatiecommissie bestond uit de heer de 
Rijk, mevrouw Beke en drie afgevaardigden uit 
de organisatie, mevrouw Steegstra (teamleider 
Educatie), mevrouw Oudewater (teamleider 
Service) en de heer Slagt (bibliotheekmedewerker 
en voorzitter van de PVT). Per 1 oktober is 
mevrouw drs. B.A.H.S. (Dionne) Dinkhuijsen 
aangetreden als nieuwe directeur-bestuurder. 

De Raad bestaat per 31 december 2021 
uit:  

●   De heer M. Blommers MBA – voorzitter  
●   De heer R.C.G. de Rijk  
●   Mevrouw drs. S. Koster 
●   Mevrouw drs. M.L.C. Beke-Huiskes 
●   Mevrouw mr. F.A. Snel – juridische zaken 
●   Mevrouw drs. L.C. Roeters – financiële 
      zaken 

De (neven)functies van de leden van de 
Raad van Toezicht zijn per 31 december 
2021: 

●   De heer M. Blommers MBA 
      Senior-adviseur organisatieontwikkeling 
      Havensteder 
      Lid stuurgroep Corporaties in Beweging 
      Adviseur/eigenaar Blommers Advies 
      Voorzitter KWF - afdeling Capelle aan 
      den IJssel 

●   De heer R.C.G. de Rijk  
      Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) 
      De Rijk Beheer Krimpen BV 
      Lid van de Centrale Cliëntenraad van 
      de Zellingen  

●   Mevrouw drs. S. Koster 
      Directeur onderwijs Krimpenerwaard 
      College 

●   Mevrouw mr. F.A. Snel   
      Executive assistent/officemanager bij 
      Panteia 

●   Mevrouw drs. L.C. Roeters  
      Lucian Roeters Interim Finance   
      Lid Raad van Toezicht Medisch Comité 
      Nederland Vietnam (MCNV )
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Conny

Reijngoudt



MARKETING &
COMMUNICATIE
Goede in- en externe communicatie en het 
vergroten van de bekendheid van de Bibliotheek 
aan den IJssel was ook in 2021 het streven. 
Daartoe hebben we onder andere geïnvesteerd 
in doelgroeponderzoek.  

Website bibliotheekaandenijssel.nl 
In de eerste helft van 2021 is een begin gemaakt 
met het optimaliseren van de website. Een van de 
belangrijkste vernieuwingen betreft de nog gebrui-
kersvriendelijkere navigatie. In het eerste halfjaar 
zijn onze homepagina en klantenservicepagina 
aangepakt; de andere pagina’s volgden eind 2021 
met een overloop naar 2022. 

In 2021 is bibliotheekaandenijssel.nl 49.009 keer 
bezocht. Dat is een lichte daling (2,14 procent) ten 
opzichte van 2020.  

Website bezoek

49.009

Facebookpagina volgers

1.111

LinkedIn volgers

222

Twitter volgers

827
e-Nieuwsbrief

maandelijks naar leden 

9.000
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Klantgericht werken met Whize
We zeggen altijd dat de bibliotheek er voor ieder-
een is. Toch is het beter om (potentiële) klanten, 
leden en bezoekers in segmenten in te delen, op 
basis van bepaalde gemeenschappelijke overeen-
komsten als sociale demografie, levensstijl, cultuur 
en (koop)gedrag. Op die manier kunnen wij ze 
benaderen met aanbod en een boodschap die 
beter aansluit op hun behoeften. 

Bij de analyse van ons ledenbestand kwamen we 
tot de volgende doelgroepen:  

De top 3 van leden in Capelle aan den IJssel  

 Plannen en rennen 
 Kinderen in alle leeftijdsgroepen | Hoger
 of universitair opgeleid | 2 keer modaal |   
 Koopwoning 

 Gewoon Gemiddeld 
 Kinderen in alle leeftijdsgroepen | Middel- 
 baar opgeleid | Modaal | Koopwoning  

 Dromen en Rondkomen 
 Huishoudens met en zonder kinderen | 
 Praktijkgerichte of middelbare opleiding | 
 Beneden modaal |Huurappartement

De top 3 van leden in Krimpen aan den IJssel

 Plannen en rennen 
 Kinderen in alle leeftijdsgroepen | Hoger 
 of universitair opgeleid | 2 keer modaal | 
 Koopwoning

 Gewoon Gemiddeld 
 Kinderen in alle leeftijdsgroepen | Middel-
 baar opgeleid | Modaal | Koopwoning

 Volks en Uitgesproken 
 Huishoudens met en zonder kinderen | 
 Praktijkgerichte opleiding | Beneden 
 modaal of modaal | Huurwoning

1

2

3

1

2

3

Dashboard Bibliotheekleden
In 2020 was één op de vijf Nederlanders lid van de 
openbare bibliotheek, zo blijkt uit de gegevens die 
jaarlijks worden uitgevraagd bij het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS). Uit de analyse van het 
CBS blijkt onder meer dat het aandeel bibliotheek-
leden in zowel Capelle als in Krimpen het hoogst is 
onder gezinnen met kinderen. In Krimpen ligt dat 
percentage zelfs op 40%.  

In Capelle zijn leden afkomstig uit alle inkomens-
klassen. De ledenopbouw in Krimpen volgt de 
landelijke trend waar de midden- en hoge inkomens 
meer vertegenwoordigd zijn. Opmerkelijk is dat we 
zowel in Krimpen als in Capelle aan den IJssel meer 
leden hebben met een niet-westerse achtergrond 
dan leden met een Nederlandse achtergrond, terwijl 
er op landelijk niveau meer leden met een Neder-
landse achtergrond zijn.
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Het verslag 
van onze 
accountant 

JAARREKENING
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Balans per 31 december 2021
(na resultaatbestemming)

31 december 2021 31 december 2020

PASSIVA

Eigen vermogen 389.091 342.684

Voorzieningen 61.922 59.515

Langlopende schulden 577.246 608.772

Kortlopende schulden 436.433 433.022

Totaal Passiva 1.464.692 1.443.993

31 december 2021 31 december 2020

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 821.271 901. 567

Som der vaste activa 821.271 901. 567

Vlottende activa

Vorderingen en over-
lopende activa

145.785 171.764

Liquide middelen 497.636 370.662

Som der vlottende activa 643.421 542.426

Totaal Activa 1.464.692 1.443.993



Staat van baten en lasten 2021
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Rekening 2021 Begroting 2021 Rekening 2020

BATEN

Bijdrage leners 165.715 189.300 175.477

Specifieke dienstverlening 260.625 277.829 251.330

Diverse baten 352.765 4.050 124.082

Subsidies 1.553.882 1.559.650 1.536.595

Totaal baten 2.332.987 2.030.829 2.087.484

LASTEN

Bestuur en organisatie 34.183 37.050 36.696

Huisvesting 479.728 459.500 471.604

Personeel 1.082.661 1.149.153 1.066.847

Administratie 55.197 59.500 59.217

Transportkosten 7.351 6.000 6.600

Automatisering 137.374 137.000 138.320

Collectie en media 180.811 202.300 206.260

Specifieke kosten 12.993 14.580 18.172

Overige kosten 296.283 0 113.006

Totaal lasten 2.286.581 2.065.083 2.116.722

Resultaat boekjaar
Voor resultaat bestemming

46.406 34.254- 29.238-
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Toelichting grondslagen

Algemeen
De grondslagen voor de bepaling van het ver-
mogen en het resultaat zijnten opzicht van het 
voorgaande jaar niet gewijzigd. De jaarrekening 
wordt gepresenteerd in euro’s.

Richtlijnen voor de Jaarverslag-
geving
De jaarrekening is opgesteld volgens Richtlijn 
C1”Kleine Organisaties zonder winststreven” van 
de Raad voor de Jaarverslaggeving en waar 
mogelijk met de wettelijke bepalingen van Titel 9 
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Vergelijkende cijfers
De cijfers van het vorig boekjaar zijn geherrubri-
ceerd indien nodig om de vergelijkbaarheid met het 
boekjaar mogelijk te maken.

Grondslagen voor de waar-
dering en resultaatbepaling

Algemeen
De grondslagen die worden toegepast voor de 
waardering van activa en passiva en de resultaat-
bepaling zijn gebaseerd op historische kosten. 

Tenzij bij de betreffende grondslag voor de spe-
cifieke balanspost anders wordt vermeld, worden 
de activa en passiva opgenomen tegen nominale 
waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan 
het jaar waarop deze betrekking hebben. Baten 
worden slechts opgenomen voor zover zij op
balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en 
mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor 
het einde van het verslagjaar, worden meege-
nomen indien zij voor het opmaken van de jaar-
rekening bekend zijn geworden.

Gebeurtenissen na balansdatum
De bibliotheek is ook in 2021 grotendeels gesloten 
geweest voor het reguliere bibliotheek bezoek als 
gevolg van de Corona pandemie. Dit heeft ook 
in 2021 een impact gehad op de gebruikersop-
brengsten, de specifieke opbrengsten en bepaalde 
kostenposten. Begin 2022 heeft de bibliotheek nog 
te maken gehad met beperkingen (waaronder 1,5 
meter afstand) maar is de bibliotheek wel open ge-
bleven. Vanaf 25 februari 2022 zijn de beperkingen 
opgeheven. Op moment van vaststellen jaarreke-
ning wordt er geen (ernstige) onzekerheid over de 
continuïteit verondersteld. Er zijn geen andere 
gebeurtenissen na balansdatum onderkend welke
verwerkt moeten worden in de jaarrekening.

Balans

Algemeen
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer 
het waarschijnlijk is dat de toekomstige econo-
mische voordelen ervan naar de stichting zullen 
toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan 
worden vastgesteld.

Een verplichting wordt in de balans opgenomen 
wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling 
daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van 
middelen die economische voordelen in zich bergen 
en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar 
kan worden vastgesteld.
Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle 
of alle toekomstige economische voordelen en alle 
of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een ac-
tief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, 
wordt het actief of de verplichting niet langer in de 
balans opgenomen. Verder worden activa en ver-
plichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf 
het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de 
voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekom-
stige economische voordelen en betrouwbaarheid 
van de bepaling van de waarde.
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Toelichting grondslagen

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen 
historische kostprijzen, onder aftrek van de op de 
geschatte economische gebruiksduur gebaseerde 
cumulatieve afschrijvingen. De eerste afschrijving 
vindt plaats vanaf het moment van ingebruikname.
Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd, 
indien zij de gebruiksduur van het object verlen-
gen. Eventuele investeringssubsidies worden in 
mindering gebracht op de investering.

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen en overlopende activa worden 
opgenomen tegen de nominale waarde onder af-
trek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor 
oninbaarheid en hebben een looptijd korter dan 
1 jaar, tenzij anders vermeld.

Vrij besteedbare reserve
Aan de vrij besteedbare reserve wordt jaarlijks 
het exploitatieoverschot of -tekort toegevoegd 
respectievelijk onttrokken, dan wel aan de daartoe 
ingestelde bestemmingsreserves. De vrij besteed-
bare reserve heeft de functie van buffer voor on-
verwachte tegenvallers en functioneert dus ook als 
continuïteitsreserve.

Bestemmingsfonds
Afgezonderd vermogen, waarvan de beperktere 
bestedingsmogelijkheid door een derden is 
bepaald en ook weer door een derden kan worden 
opgeheven. 

Bestemmingsreserve
Afgezonderd vermogen, waarvan de beperktere 
bestedingsmogelijkheid door het bestuur is 
bepaald en deze ook weer door het bestuur kan 
worden opgeheven.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte 
afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk 
is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is 
en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te 
schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd 
tegen de beste schatting van de bedragen die 
noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balans-
datum af te wikkelen. De voorzieningen worden
gewaardeerd tegen de nominale waarde van de 
uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn 
om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders 
vermeld.

Projecten
De projectbaten en -lasten worden toegerekend aan 
het jaar waarop zij betrekking hebben. Projectbaten
worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn gerea-
liseerd. De projectsubsidies worden naar rato van
voortgang van het betreffende project t.g.v. van de 
exploitatie gebracht. De projectlasten worden op-
genomen in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd c.q. 
gemaakt zijn.

Gebruik van schattingen
Bij het opstellen van de jaarrekening dient het stich-
tingsbestuur, overeenkomstig algemeen geldende
grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstel-
lingen te doen die medebepalend zijn voor de op-
genomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen 
van de schattingen afwijken. De schattingen en on-
derliggende veronderstellingen worden voortdurend 
beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden 
opgenomen in de periode waarin de schatting wordt 
herzien en in toekomstige perioden waarvoor de 
herziening gevolgen heeft.
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Staat van Baten en Lasten

Algemeen 
Bij de bepaling van de baten en lasten wordt het 
stelsel van baten en lasten toegepast. Baten 
worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn ge-
realiseerd. Baten worden alleen verantwoord als 
er een redelijke zekerheid bestaat dat toekomstige 
voordelen naar de stichting zullen toevloeien en 
dat deze voordelen betrouwbaar kunnen worden 
geschat. Dit houdt in dat alle kosten en opbreng-
sten worden toegerekend aan het jaar waarop ze 
betrekking hebben.
Het exploitatieresultaat wordt bepaald als het 
verschil tussen de opbrengsten en alle hiermee 
verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen 
kosten. De kosten worden bepaald met inacht-
neming van de hiervoor vermelde waarderings-
grondslagen.

Subsidies
De reguliere gemeentesubsidie komt volledig ten 
gunste van de exploitatie in het jaar waarop de 
subsidie betrekking heeft. De projectsubsidies 

worden naar rato van voortgang van het betreffen-
de project ten gunste van de exploitatie gebracht.

Bijdrage leners
De contributieopbrengsten worden toegerekend 
aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Overige baten en lasten
Alle overige posten worden bepaald met inacht-
neming van de hiervoor vermelde grondslagen van 
waardering en toegerekend aan het jaar waarop ze 
betrekking hebben.

Pensioenen
Toegezegde bijdrageregeling.
Verplichtingen in verband met bijdragen aan pensi-
oenregelingen op basis van toegezegde bedragen 
worden als last in de staat van baten en lasten op-
genomen in de periode waarover de bedragen zijn 
verschuldigd.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van 
de indirecte methode.
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WNT-verantwoording 2021 
Stichting Bibliotheek aan 
den IJssel

Deze verantwoording is opgesteld op basis van de 
volgende op Stichting Bibliotheek aan den IJssel 
van toepassing zijnde regelgeving: het algemene 
WNT-maximum.

Het individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 
in 2021 voor Stichting Bibliotheek aan den IJssel is
€ 209.000.

Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum 
per persoon of functie is berekend naar rato van 
de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de 
duur) van het dienstverband, waarbij voor de be-
rekening de omvang van het dienstverband nooit 
groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is 
het WNT-maximum voor de leden van Raad van 
Toezicht; dit bedraagt voor de voorzitter 15% en 
voor de overige leden 10% van hetbezoldigings-
maximum.

Bezoldiging topfunctionarissen
Directeur-bestuurder
Voor het jaar 2021 is de invulling van de functie 
van directeur-bestuurder bij de bibliotheek als 
volgt:

Van 1-1-2021 t/m 31-12-2021 (2020: gehele jaar in 
dienst) is dit mevrouw A.J.A. Reijngoudt-Zonderop.
Bezoldiging:
●  Brutoloon op jaarbasis, conform CAO Openbare 
     Bibliotheken, bedraagt € 67.563 
     (2020: € 67.667), inclusief pensioen, sociale 
     lasten, eindejaarsuitkering, vakantiegeld en 
     belastbare kostenvergoedingen.
●  De omvang van het dienstverband betreft 0,89 
     fte (2020 0,89 fte).
●  De voorzieningen ten behoeve van beloningen 
     betaalbaar op termijn betreft de werkgevers-
     bijdrage pensioen en bedraagt € 9.670 
     (2020: € 10.031).

Van 15-9-2021 t/m 31-12-2021 is dit mevrouw 
B.A.H.S Dinkhuijsen - van der Rijken.
Bezoldiging:
●  Brutoloon, conform CAO Openbare Biblio-
     theken, bedraagt € 18.598, inclusief pensioen, 
     sociale lasten, eindejaarsuitkering, vakantiegeld 
     en belastbare kostenvergoedingen.
●  De omvang van het dienstverband betreft 
     0.89 fte .
●  De voorzieningen ten behoeve van beloningen 
     betaalbaar op termijn betreft de werkgevers-
     bijdrage pensioen en bedraagt € 2.737.

Toezichthoudende topfunctionarissen, Raad van 
Toezicht in 2021:
●  De heer M. Blommers, voorzitter, onbezoldigd
●  De heer R.C.G. Rijk, lid, onbezoldigd 
     (2020: onbezoldigd)
●  Mevrouw S. Koster, lid, onbezoldigd 
     (2020: onbezoldigd)
●  Mevrouw M.L.C. Beke-Huiskes, lid, onbezoldigd 
     (2020: onbezoldigd)
●  Mevrouw F.A. Snel, lid, onbezoldigd 
     (2020: onbezoldigd)
●  Mevrouw L.C. Roeters, lid, onbezoldigd

Er zijn geen uitkeringen gedaan wegens beëindiging 
dienstverband aan topfunctionarissen.

Overige rapportageverplichtingen op 
grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen 
zijn er geen overige functionarissen die in 2021 een
bezoldiging boven het individueel toepasselijke 
drempelbedrag WNT-maximum hebben ontvangen, 
of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op 
grond van de WNT heeft plaatsgevonden of had 
moeten plaatsvinden. Er zijn in 2021 geen ontslag-
uitkeringen aan overige functionarissen betaald die 
op grond van de WNT dienen te worden gerappor-
teerd.
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